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Sayın Veli, 

 Bildiğiniz gibi "10. Geleneksel Yeni Yıl Paylaşım Şenliği" 28 Aralık 2017 Perşembe 

günü okulumuz Spor Salonu'nda gerçekleştirilecektir. 

Paylaşım Şenliği, yeni yılı tüm TED Ailesi olarak neşe ile karşılarken, velilerimiz ve 

öğrencilerimizin katılımı, Okul Aile Birliğimizin değerli katkılarıyla sosyal dayanışma ve 

yardımlaşmayı hedeflemektedir.  

 Spor Salonu'nda yapılacak etkinliklere öğrencilerimiz üç grupta dahil olacaklardır: 

 Anaokulu ve İlkokul 1. Sınıflar - 09.30 - 11.00 arası 

 İlkokul 2, 3 ve 4. Sınıflar  - 11.00 - 13.00 arası 

 Ortaokul 5, 6, 7 ve 8. Sınıflar - 13.45 - 15.45 arası  

Öğrencilerimiz kendileri için belirlenen saatte sınıf/ders öğretmenleriyle beraber spor 

salonunda olacaklardır. Şenliğe katılacak olan Anaokulu velilerimiz, çocuklarını sınıflardan 

teslim alarak beraber vakit geçirebileceklerdir. 

 Bugüne kadar konuya duyduğunuz ilgi ve göndermiş olduğunuz yardım malzemeleri için 

teşekkür ederiz. Ancak henüz yeterli miktarda yardım ve destek sağlanamamıştır. Bu nedenle 

kuru gıda, kıyafet, kitap, kırtasiye, oyuncak, hediyelik eşya ve küçük objeleri yeni yıla kadar 

ihtiyaç sahiplerine ulaştırmak üzere okulda toplamaya devam ettiğimizi belirtmek isteriz. 

 

 Ayrıca; 

 TED Cafe Yiyecek Standı için şenlik sabahı okula ulaştırılmak üzere; 

 Her türlü hijyeni sağlanmış pasta, börek, çörek, kek, kurabiye, köfte, mini sandviç, 

salata (üzeri folyo ya da streç film ile kaplanmış veya saklama kabı içinde). 

 Sunum için cam kapaklı fanuslar, içecek sebilleri, servis tabakları, maşalar, katlı 

kurabiyelikler vb. malzemelere ihtiyaç duyacağız. 

 Gün sonunda yapılacak Yeni Yıl Piyango Çekilişi için ödüller; 

 Örneğin hafta sonu otel konaklama, yılbaşı yemeği, yeni yıl sepeti, kuaför hizmeti, 

spor salonu üyeliği gibi özellikle farklı sektörlerde çalışan veli gruplarımızın yine 

miktar ve içeriğini kendilerinin belirleyebileceği özgün katılımlar… 
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 Hem doğrudan bağışlanacak hem de okulumuzda yılbaşı kutlamalarını büyük bir 

şenliğe dönüştürecek her şeyi değerlendirebileceğiz. 

 Destek sağlayan velilerimizin piyango, bağış ve oyunlarda kullanılmak üzere ilettikleri 

hediyelerin listesine web sitemizden ulaşılabilir. 

 Şenlikte toplanan gelir OAB üyelerimizin bizzat ziyaret ederek ihtiyaç tespiti yapmış 

oldukları STK ya da Derneklere ve okulumuzun çeşitli köylerde bulunan kardeş okullarına 

bağışlanacaktır. Bağış makbuzları proje bitiminde sizlerle paylaşılacaktır. 

 Yöneticilerimiz, öğretmenlerimiz, öğrencilerimiz, çalışanlarımız ve velilerimizle tüm 

TED Ailesi olarak yardımlaşmanın ve paylaşmanın keyfini unutulmaz bir eğlence eşliğinde 

yaşamak istiyoruz. 

 Yeni yıla hep beraber "merhaba" demek istediğimiz “Paylaşım Şenliğimize” 

katılımınızdan onur duyacağımızı belirtir, yapılacak yardım ve destek için şimdiden teşekkür 

ederiz. 

 Saygılarımızla, 

                      Türkan DİNGAZ 

      Okul Müdürü 

 

NOT: Yukarda belirtilen ürünlerin (paketleme ve hazırlıklarının yapılması için) en geç              

26 Aralık 2017 Salı günü elimizde olacak şekilde gönderilmesini,  

 Yiyecek grubu malzemelerin, şenliğin olduğu 28 Aralık 2017 Perşembe günü sabahı 

okula getirilmesini rica ederiz. 

NOT: Paylaşım Şenliği'nde almak istediğiniz her şey bilet karşılığı sizlere verilecektir.                

1 adet bilet 4 TL'dir. Öğrencilerimizin yiyecek, içecek, kitap ve farklı oyun standında 

kullanabileceği tavsiye edilen bilet sayısı en az 10 adettir. Biletler çocuklarımızın sınıf 

öğretmenleri ve şube rehber öğretmenlerinden alınabilir.  

 Almak istediğiniz bilet miktarının en geç 27 Aralık 2017 Çarşamba gününe kadar 

iletilmesini rica ederiz. 

 Konu ile ayrıntılı bilgi almak için okul telefonlarımızdan İdari İşler Müdürümüz  

Oral ÖZEKEN ile ya da 0532 452 90 91 no’lu telefondan Okul Aile Birliği Başkanı Esra 

SEYMEN ile görüşebilirsiniz. 

http://www.tedbursa.k12.tr/

